ODSZEDŁ DO PANA PAN PIERRE MATHIOT
Pan Pierre Mathiot urodził się 14.04.1931r.
Przeżył różnorakie chwile w swoim życiu
służąc miedzy innymi w Armii Francuskiej i
walczył na wojnie w Algierii, która trwała w
latach 1954-1962. Po zawarciu małżeństwa
z Geneviève razem doczekali się trójki
dzieci. Większość swojego życia spędził w
Marly koło Metz we Francji. Tam też w
latach 80-tych ubiegłego stulecia zrozumiał,
że żyć naprawdę znaczy służyć innym w
potrzebie. Niebawem powstała organizacja
Moselle Amitié Pologne, która podjęła
nadzwyczajną akcję pomocy medycznej
krajom bloku wschodniego. Skutkiem tej
działalności tylko do naszej parafii w Straconce trafiło przeszło 132 tony różnorakich leków i
sprzętów medycznych, które okazały się prawdziwym rarytasem w czasach, kiedy żeby pobrać
krew do badań w ambulatorium należało mieć własną strzykawkę. Leki te segregowane przez
specjalne grupy lekarzy trafiały do szpitali naszego miasta i województwa /wówczas bielskiego/
i z pewnością ratowały życie wielu pacjentom.
Kiedy skończyły się kłopoty
zaopatrzeniowe w naszym kraju
francuska organizacja rozpoczęła
transport leków – darów do innych
krajów min. na Ukrainę. Sam zaś
organizator Mathiot często wraz ze
swoją córką Babette odwiedzał
naszą parafię już nie po to, aby
dostarczać leki, lecz z powodów
sentymentalnych bo jak sam wiele
razy powtarzał „bardzo ukochał
parafię w Straconce i jej
mieszkańców, ks. Kazimierza i
wszystkich Polaków..” Kilka lat
temu została wydana w naszej
miejscowości specjalna pozycja
książkowa dotycząca wspomnień Pierra z czasów transportów lekarstw do Polski. Został On
wielokrotnie odznaczony min. przez konsula RP. w Strassburgu. Stał się Obywatelem
Honorowym naszego miasta.
Od kilku lat zmagał się z ciężką, nieuleczalną chorobą nowotworową. Mimo wielu zabiegów
lekarzy Pierre Mathiot zmarł w szpitalu w Metz 14.05.2011r. W pogrzebie, który odbędzie się
18.05. weźmie udział ks. proboszcz Kazimierz Malaga wraz z przedstawicielami lekarzy naszej
parafii, posłem Adamem Wykrętem, dyrektorem naszej Szkoły p. Grażyną Proch oraz wiernymi
naszej parafii Straconce. Niech za dobre czyny życia Miłosierny Stwórca przyjmie duszę
Pierre`a Mathiot do krainy wiecznej radości.

